
PHÂN BIỆT CÁC LOẠI QUỸ MỞ:

CÁC QUỸ MỞ CỦA VCBF THUỘC LOẠI NÀO?

LOẠI QUỸ MỨC RỦI ROMỨC LỢI NHUẬNDANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

CÁC LOẠI QUỸ MỞ

Có nhiều loại quỹ mở khác nhau và mỗi loại đều có những mục tiêu đầu 
tư khác nhau. Mục tiêu đầu tư của quỹ mở được công ty Quản lý Quỹ lập 
ra khi quyết định quỹ sẽ đầu tư vào loại tài sản nào, thị trường nào và 
theo chiến lược gì. .

- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF 
(VCBF-TBF) thuộc loại quỹ Cân bằng, có 
mức rủi ro trung bình. Đặc biệt, quỹ 
VCBF-TBF là một quỹ Cân bằng Chiến lược. 
“Chiến lược” có nghĩa là quỹ VCBF-TBF có 
thể thay đổi tỉ lệ của cổ phiếu hay trái phiếu 
từ 25 đến 75% tùy vào tình hình kinh tế và 
thị trường chứng khoán mà VCBF sẽ linh 
động phân bổ tỷ trọng của 2 loại tài sản này.

- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng 
Đầu VCBF (VCBF-BCF) thuộc 
loại quỹ Cổ phiếu. Đặc biệt, 
quỹ VCBF-BCF chỉ đầu tư vào 
các cổ phiếu hàng đầu (cổ 
phiếu blue-chip) nên có mức 
rủi ro thấp hơn các quỹ Cổ 
phiếu khác.

Các chứng khoán có thu nhập cố định 
ngắn hạn như trái phiếu chính phủ, tín 
phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng và 
chứng chỉ tiền gửi.

Các trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
doanh nghiệp.

Nhiều loại cổ phiếu và chứng khoán có thu 
nhập cố định để cân bằng giữa lợi nhuận 
và rủi ro. Một quỹ Cân bằng điển hình 
thường có tỉ lệ danh mục đầu tư bao gồm 
50% cổ phiếu và 50% trái phiếu.

Nhiều loại cổ phiếu. Tuy nhiên, có nhiều 
loại quỹ Cổ phiếu bởi sự đa dạng của các 
loại cổ  phiếu như cổ phiếu hàng đầu, cổ 
phiếu vốn hóa cao, cổ phiếu vốn hóa 
trung bình,. . .

Bất động sản hoặc hàng hóa hoặc các cổ 
phiếu của chỉ một ngành. 

Danh mục các cổ phiếu có trong bộ chỉ 
số trên thị trường. Ví dụ như VN-Index, 
VN30, VN100. . .
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